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امروزه انرژی مورد اس��تفاده در صنایع بزرگ و به خصوص صنایع تعیین کننده در پیش��رفت و توس��عه یک کشور، از 
منابع فس��یلی باالخص نفت و گاز تامین می ش��ود. پراکندگی این منابع در نقاط مختلف جهان به طور یکسان و منظم 
نیست. ایران به عنوان کشوری که دارای منابع گسترده نفت و گاز است، می تواند نقشی موثر و مفیدی در صحنه بازار 
جهانی انرژی بازی کند. از این رو نیاز اس��ت تا مدیریت و برنامه ریزی الزم برای اس��تخراج و برداش��ت این منابع انجام 
شود. در این مطالعه براساس دو متغیر قیمت و اندازه ذخایر دو منبع گاز و نفت به ترتیب طی سال های 20۱5-۱۹8۹ 
و ۱۹80-20۱5، با اس��تفاده از روش منطق فازی مقدار بهینه اس��تخراج نفت و گاز در هر سال استخراج شد. نتایج به 
دست آمده نشان داد که به طور متوسط مقدار تولید بهینه نفت طی این دوره از مقدار بهینه گاز بیشتر بوده که دلیل 

عمده آن به صرفه بودن تولید نفت است.
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اهمیت انرژي به لحاظ خ��ردی و تاثیرگذاری در تابع مطلوبیت 
و به لحاظ کالن و وارد ش��دن در تاب��ع تولید، به عنوان یک عامل 
تولید مدنظر اس��ت. به عالوه انرژی در س��طح ملی دارای اهمیت 
خاصی است. هنگام وقوع شوک های نفتی، صادرکنندگان انرژی 
از پیامده��ای اقتص��ادی افزایش نابه هن��گام درآمدهای نفتی رنج 
می برن��د و اقتصاد کش��ورهای صادرکننده ان��رژی درگیر بیماری 
هلندی می شود. )استیونس، 1390، 30( با این وجود امروزه بخش 
بزرگ��ی از انرژی مورد نیاز جهان از س��وخت های فس��یلی تامین 
می ش��ود. مصرف روزافزون س��وخت های فس��یلی به ویژه نفت و 
گاز، نیازمند تامین منابع عرضه اس��ت. در حال حاضر بخش عمده 
گاز و نف��ت مورد نیاز تقاضای جهانی از منطقه خاورمیانه به عنوان 
بزرگتری��ن مالک ذخایر نفت و گاز جهان تامین می ش��ود. با گذر 
زمان به تعداد میادین نفتی و گازی کشف شده و میزان ذخایر نفت 
و گاز اثبات شده افزوده شده و این مسئله از یک سو باعث کاهش 

ارزش آنها و برداشت بی رویه این منابع شده است. 
با وج��ود اینکه مصرف ان��رژی در آینده به س��مت انرژی های 
تجدید پذیر خواهد رف��ت، ولی هنوز نقش نفت و گاز در ترکیب 
مصرفی انرژی در جهان حفظ خواهد شد. گزارش2014 اوپک از 
نفت جهانی نشان می دهد که جهان در 25 سال آینده به 21 میلیون 
بش��که نفت، مازاد کنونی جهت پاس��خگویی به تقاضا نیاز خواهد 
داش��ت. بر طبق آخرین آمار اوپک پیش بینی می شود که تقاضای 
جهانی نفت در س��ال 2017 برابر 1/19 میلیون بشکه در روز نسبت 

به سال2016 افزایش یابد و به 95/81 میلیون بشکه در روز برسد.
انواع انرژی شامل نفت، گاز، زغال سنگ، هسته ای و انرژی های 
تجدید پذیر هر کدام زنجیره عرضه چون اکتش��اف، تولید، انتقال 
وحم��ل و نقل دارند و به س��بب مخاطرات ب��اال در بخش انرژی، 
بدون س��رمایه گذاری های الزم، امنیت عرضه، رشد اقتصاد جهانی 

و یکپارچگی زیست محیطی در معرض خطر قرار می گیرد.]15[ 
ب��ه طور معمول افزایش قیمت نفت س��واالتی را در مورد کافی 
بودن س��رمایه گذاری در بخ��ش نفت و گاز ایج��اد می کند. طبق 
آخرین گزارش منتش��ر شده اوپک در سال 2017، قیمت نفت خام 
در هر بش��که به 40/52 دالر رس��یده که این مقدار نس��بت به سال 
2016 افزایش 6/88 دالری داش��ته است. تغییرات قیمت نفت خام 
از یک س��و بستگی به موقعیت سیاس��ی و  از سویی دیگر بستگی 
به عرضه و تقاضای جهانی نفت دارد. از طرفی به دلیل دسترس��ی 
کام��ل همه ش��رکت ها به ذخای��ر نفت و گاز، درص��د این ذخایر 
در جه��ان طی چند دهه گذش��ته کاهش یافت��ه و ادامه این روند با 
نگرانی همراه است. این ش��رکت ها با تمام اطالعاتی که در زمینه 
زمین شناس��ی و ژئوفیزیک دارند، به برداش��ت فزاین��ده ای از این 
ذخایر می پردازند و پیش��رفت تکنولوژی تا حدود زیادی می تواند 
ب��ه افزایش عرضه نفت و گاز کمک کند. ظرفیت س��ازی در حال 
افزایش تولید کنندگان نفت در اقتصادهای در حال ظهور )هر چند 
بازیکنان کوچک در سطح جهانی هس��تند( می تواند عامل مهمی 
در کنترل مس��تقل و همچنی��ن مدیریت صحیح منابع نفتی باش��د. 
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نظ��ارت عمومی بر مدیریت ثروت نف��ت و گاز به حمایت هر چه 
بیشتر بر عملکرد کارآمد بخش انرژی و سود تولید در دراز مدت 

کمک خواهد کرد]19[.
هدف از نوش��تار این مطالعه، دس��تیابی به میزان اس��تخراج بهینه 
نفت و گاز از مخازن فعال، به منظور تصمیم گیري براي تخصیص 
منابع مال��ی و اعتبارات اعطایی به پروژه های اس��تخراج و حفاری 
نفت و گاز کش��ور به صورت کارا است. این مطالعه به دنبال ارائه 
راهکاری برای مدیریت بهره برداری از مخازن نفتی و گازی است 
و بدین منظور با اس��تفاده از رویکرد منطق فازی با قابلیت استفاده 
از تمام��ی اطالعات کیف��ی و کمی می توان به این هدف رس��ید. 
دس��تیابی به میزان بهینه اس��تخراج از مخارن نفت و گاز کشور، به 
سیاس��تگذاران انرژی کمک می کند که منابع مالی خود را درست 
و بهینه تخصیص دهند. تعیین میزان بهینه استخراج ساالنه از میادین 
نفتی و گازی در حال بهره برداري ایران، گامی برای اس��تفاده بهینه 
و درس��ت منابع طبیعی تجدیدناپذیر و خ��دادادی از جمله نفت و 

گاز است. 
در این مطالعه در بخش دوم به بیان مبانی نظری، در بخش س��وم 
پیش��ینه تحقیق، در بخش چهارم مروری بر وضعیت ذخایر نفت و 
گاز ایران، در بخش پنجم معرفی مدل و تحلیل نتایج تخمین و در 

بخش ششم نتیجه گیری و پیشنهادها ارایه شده است.

1-مبانی نظری 
نفت و گاز دو کاالی فوق العاده مهم اس��ت و سرمایه گذاران به 
طور مس��تمر به دنبال روش هایی برای پیش بین��ی قیمت آینده این 
مناب��ع غیر قابل تجدید هس��تند. در س��ال 1931، هارولد هاتلینگ 
مقاله ای با عنوان "اقتصاد منابع پایان  پذیر" نوشت که نشان می دهد 
که منابع تمام شدنی باید به عنوان یک دارایی در نظر گرفته شوند 
و ب��رای رقابت با س��ایر دارایی ها باید روش��ی سیس��تماتیک برای 
پیش بینی قیمت این دارایی ها وجود داش��ته باش��د.1  اگر استخراج 
را طی دوره ه��ای زمانی t و t+1 در نظر بگیریم، با توجه به مطلب 

فوق می توان نوشت:

3 
 

 ریغ منابع نيا ندهيآ متیق بینيپیش یبرا ييهاروش دنبال به مستمر طور به انگذارسرمايه و است مهم العادهفوق یکاال و گاز دو نفت
 تمام منابع که دهديم نشان نوشت که "ريپذانيپا منابع اقتصاد" عنوان با یامقاله نگیهاتل هارولد ،1931 سال در. د هستنديتجد قابل
ن يمت ایق بینيپیش یبرا کیستماتیس يد روشيها بايير دارايرقابت با سا یبرا در نظر گرفته شوند و ييدارا کي عنوان به ديبا يشدن
 نوشت: توانميبا توجه به مطلب فوق  ،ميریدر نظر بگ +1tو  t يزمان یهادوره ياگر استخراج را ط 1ها وجود داشته باشد.ييدارا

 
1

(1 + r)t [P − C′(qt)] = 1
(1 + r)t+1 [P − C′(qt+1)] ⇒

[P − C′(qt+1)] − [P − C′(qt)]
P − C′(qt) = r             (1)    

 
نرخ بهره و  rهزينه آخرين واحد استخراج،  t ،C′(qt)میزان استخراج در زمان  qt، پذيرپايانبیانگر قیمت منبع  Pمتغیر  1-معادلهدر 
1

1+r  .مت و یرات تفاضل قیینه استخراج، درصد تغیدر نقطه به ،نگ شهرت داردیا هاتليان يبه شرط جرکه  1-معادلهعامل تنزيل است
ن يدر ا یادي. با توجه به مباحث گفته شده، مطالعات زاستمت برابر با نرخ بهره یرشد تفاضل قا ي ين دو دوره متوالیما ب يينه نهايهز
 م کرد.یتقس يو داخل يبه دو دسته خارج توانمينه انجام شده که یزم
 
 پیشینه پژوهش -2
 

 یمطالعات داخل 2-1
 عیب یقرارداد چارچوب یریوجود بکارگ با ينفت مخازن از استخراج نهیبه ریمس "عنوان تحت یامقاله در (1395همکاران ) و ييرزایم حاج

 ستمیس از استفاده با فارس جیخل حوزه در واقع یبردارحال بهره در ينفت مخزن کي  )استخراج (دیتول نهیبه ریمس يبررس به "متقابل

 در اقتصادی پارامترهای و برداریبهره يفن اصول همزمان نمودن اعتقاد دارند که منظور و پرداختند بلمن عددی روش به ياپو یسازنهیبه

ه باساس دهد. براينمي شکل را مخزن از نهیبه برداریبهره الگوی مفهوم آن، عمر در طول مخزن از دیتول مقدار مورد در یگیرتصمیم تابع
از  قبل مخزن دییتول ليپروفا و طرح ازین مورد ایهيسرما یهاهزينه سقف و مانکاریکاری پ تعهدات مخزن، توسعه مدل نییتع لیدل

 اجرای جهت برداربهره اریاخت در يامکانات واقع مخزن، يواقع رفتار مقابل در آنها ریيذپفانعطا امکان عدم و از يک سو قرارداد امضای

 نخواهد وجود متقابل عیب قراردادی چارچوب در دیتول نهیبه زیيربرنامه امکان عمال ،بازار طيشرا رییتغ و مانکاریپ شنهادییپ توسعه مدل

 ریمس با ل،يتنز نرخ و انتظاری هایمتیق متفاوت روند هاینهيگز فرض با مدل توسط شده میترس دیتول نهیبه رین مسیهمچن. داشت
 است. متفاوت دیتول يواقع ريمقاد و قرارداد در شده مشخص دیتول

با استفاده از روش  "متقابل عیب قرارداد بريمبتن خامنفت نهیبه دیتول یالگو "( در پژوهش خود با عنوان1395و همکاران ) یعسکر
 يع متقابل طیفروزان را در چارچوب قرارداد ب یدروکربوریدان هیاز م خامنفتنه ید بهیتول یالگو« افتهيم یان تعميگراد» نهیکنترل به

)1(

در معادل��ه-1 متغیر P بیانگ��ر قیمت منبع پایان پذی��ر، qt میزان 
 r ،هزین��ه آخرین واحد اس��تخراج 
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اس��تخراج در زمان
 عامل تنزیل اس��ت. معادله-1 که به ش��رط جریان 
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ن يمت ایق بینيپیش یبرا کیستماتیس يد روشيها بايير دارايرقابت با سا یبرا در نظر گرفته شوند و ييدارا کي عنوان به ديبا يشدن
 نوشت: توانميبا توجه به مطلب فوق  ،ميریدر نظر بگ +1tو  t يزمان یهادوره ياگر استخراج را ط 1ها وجود داشته باشد.ييدارا

 
1

(1 + r)t [P − C′(qt)] = 1
(1 + r)t+1 [P − C′(qt+1)] ⇒

[P − C′(qt+1)] − [P − C′(qt)]
P − C′(qt) = r             (1)    

 
نرخ بهره و  rهزينه آخرين واحد استخراج،  t ،C′(qt)میزان استخراج در زمان  qt، پذيرپايانبیانگر قیمت منبع  Pمتغیر  1-معادلهدر 
1

1+r  .مت و یرات تفاضل قیینه استخراج، درصد تغیدر نقطه به ،نگ شهرت داردیا هاتليان يبه شرط جرکه  1-معادلهعامل تنزيل است
ن يدر ا یادي. با توجه به مباحث گفته شده، مطالعات زاستمت برابر با نرخ بهره یرشد تفاضل قا ي ين دو دوره متوالیما ب يينه نهايهز
 م کرد.یتقس يو داخل يبه دو دسته خارج توانمينه انجام شده که یزم
 
 پیشینه پژوهش -2
 

 یمطالعات داخل 2-1
 عیب یقرارداد چارچوب یریوجود بکارگ با ينفت مخازن از استخراج نهیبه ریمس "عنوان تحت یامقاله در (1395همکاران ) و ييرزایم حاج

 ستمیس از استفاده با فارس جیخل حوزه در واقع یبردارحال بهره در ينفت مخزن کي  )استخراج (دیتول نهیبه ریمس يبررس به "متقابل

 در اقتصادی پارامترهای و برداریبهره يفن اصول همزمان نمودن اعتقاد دارند که منظور و پرداختند بلمن عددی روش به ياپو یسازنهیبه

ه باساس دهد. براينمي شکل را مخزن از نهیبه برداریبهره الگوی مفهوم آن، عمر در طول مخزن از دیتول مقدار مورد در یگیرتصمیم تابع
از  قبل مخزن دییتول ليپروفا و طرح ازین مورد ایهيسرما یهاهزينه سقف و مانکاریکاری پ تعهدات مخزن، توسعه مدل نییتع لیدل

 اجرای جهت برداربهره اریاخت در يامکانات واقع مخزن، يواقع رفتار مقابل در آنها ریيذپفانعطا امکان عدم و از يک سو قرارداد امضای

 نخواهد وجود متقابل عیب قراردادی چارچوب در دیتول نهیبه زیيربرنامه امکان عمال ،بازار طيشرا رییتغ و مانکاریپ شنهادییپ توسعه مدل

 ریمس با ل،يتنز نرخ و انتظاری هایمتیق متفاوت روند هاینهيگز فرض با مدل توسط شده میترس دیتول نهیبه رین مسیهمچن. داشت
 است. متفاوت دیتول يواقع ريمقاد و قرارداد در شده مشخص دیتول

با استفاده از روش  "متقابل عیب قرارداد بريمبتن خامنفت نهیبه دیتول یالگو "( در پژوهش خود با عنوان1395و همکاران ) یعسکر
 يع متقابل طیفروزان را در چارچوب قرارداد ب یدروکربوریدان هیاز م خامنفتنه ید بهیتول یالگو« افتهيم یان تعميگراد» نهیکنترل به

نرخ بهره و

یا هاتلینگ ش��هرت دارد، در نقطه بهینه استخراج، درصد تغییرات 
تفاضل قیمت و هزینه نهایی ما بین دو دوره متوالی یا رشد تفاضل 
قیم��ت براب��ر با نرخ بهره اس��ت. با توج��ه به مباحث گفته ش��ده، 
مطالعات زیادی در این زمینه انجام ش��ده که می توان به دو دس��ته 

خارجی و داخلی تقسیم کرد.

2- پیشینه پژوهش
2-1 مطالعات داخلی

ح��اج میرزایی و هم��کاران )1395( در مقال��ه ای تحت عنوان" 
مسیر بهینه استخراج از مخازن نفتی با وجود بکارگیری چارچوب 
قراردادی بیع متقابل" به بررس��ی مسیر بهینه تولید)استخراج(  یک 
مخ��زن نفتی در حال بهره ب��رداری واقع در ح��وزه خلیج فارس با 
استفاده از سیستم بهینه س��ازی پویا به روش عددي بلمن پرداختند 
و اعتق��اد دارند که منظور نمودن همزمان اصول فنی بهره برداري و 
پارامترهاي اقتصادي در تابع تصمیم گیري در مورد مقدار تولید از 
مخ��زن در طول عمر آن، مفهوم الگوي بهره  برداري بهینه از مخزن 
را ش��کل می دهد. براین اس��اس به دلیل تعیین مدل توسعه مخزن، 
تعهدات کاري پیمانکار و س��قف هزینه هاي س��رمایه  اي مورد نیاز 
طرح و پروفایل تولیدي مخزن قبل از امضاي قرارداد از یک س��و 
و عدم ام��کان انعطا ف پذیري آنها در مقابل رفت��ار واقعی مخزن، 
امکان��ات واقعی در اختی��ار بهره بردار جهت اجراي مدل توس��عه 
پیشنهادي پیمانکار و تغییر ش��رایط بازار، عمال امکان برنامه ریزي 
بهین��ه تولی��د در چارچوب ق��راردادي بیع متقابل وج��ود نخواهد 
داش��ت. همچنین مسیر بهینه تولید ترسیم شده توسط مدل با فرض 
گزینه هاي متفاوت روند قیمت هاي انتظاري و نرخ تنزیل، با مس��یر 
تولید مشخص شده در قرارداد و مقادیر واقعی تولید متفاوت است.

عسکری و همکاران )1395( در پژوهش خود با عنوان" الگوی 
تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل" با استفاده از روش 
کنترل بهینه »گرادیان تعمیم یافت��ه« الگوی تولید بهینه نفت خام از 
میدان هیدروکربوری ف��روزان را در چارچوب قرارداد بیع متقابل 
ط��ی دوره 2002-2027 محاس��به کردن��د. این مطالع��ه بر منطق 
حداکثرسازی ارزش فعلی خالص عایدات میدان استوار است و با 
در نظر گرفتن س��ه وضعیت برای قیمت باال، قیمت مرجع و قیمت 
پایین، عوامل موثر مختلف��ی را برای تولید بهینه نفت از این میدان 

مطرح می کند. 
1- با در نظر گرفتن قیمت باال، تولیدکننده به دلیل انتظار قیمت 
باالت��ر تمایل دارد تولید از میدان را به تاخیر بیندازد. بنابراین تولید 
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در وضعیت قیمت باال با اختالف زمانی نسبت به دو وضعیت قیمت 
مرجع و قیمت پایین آغاز می شود.

2- با توجه به منطق حداکثرس��ازی ارزش فعلی خالص عایدات 
میدان، در حالت قیمت باال س��طح تولید باالتر از دو حالت قیمت 

پایین و مرجع دارد. 
3- ب��ا کاهش عامل تنزیل )افزایش نرخ بهره(، به دلیل باال رفتن 
ارزش تولید نسبت به حفظ ذخایر، در هر سه حالت تولید افزایش 

می یابد.
4- با افزایش نرخ تخلی��ه میدان و به عبارتی کاهش محدودیت 

فنی تولید، تولید در هر سه حالت افزایش می یابد.
5- س��طح تولید پیش��نهادی پیمانکار این می��دان در بازه زمانی 
بهره ب��رداری، باالتر از س��طح بهینه بوده و این موض��وع مطابق با 

اصول صیانتی تولید نیست.
پاشاکالیی و همکاران )1393( در مقاله ای تحت عنوان"الگوی 
بهره ب��رداری بهین��ه از میادین نفت��ی" از مدل کنت��رل بهینه جهت 
حداکثرس��ازی س��ود تنزیل ش��ده و ن��رخ کارا، با منظور داش��تن 
محدودیت های فنی تولید اس��تفاده کردند. نتیجه این مطالعه نشان 
دهنده افزایش هزینه تولید میدان با کاهش ذخایر باقیمانده اس��ت. 
همچنین بهره برداری بهینه به نرخ تنزیل وابس��ته است و با افزایش 
وابس��تگی دولت به درآمدهای نفتی، برداش��ت از میدان نفتی نیز 
نامتوازن تر می ش��ود. نتایج این مطالعه، معادله معکوس بین ذخایر 
باقیمانده و هزینه تولید را نش��ان می دهد و برای هر میدان نفتی تابع 
هزینه با ضرایب متفاوتی قائل است. همچنین نتایج تولید بهینه بین 

دوره ای را وابسته به تابع هزینه می داند.
احمدی��ان و ورهرامی )1392( در مقاله خود با عنوان"دس��تیابی 
به مس��یر بهینه اس��تخراج از مخزن فراس��احلی پ��ارس جنوبی" به 
مدل سازی مس��یر بهینه مخزن مذکور در بازار رقابتی و انحصاری 
طی دوره 1391- 1331 می پردازند. نتیجه این پژوهش تاثیر معنادار 
قیمت دوره قبل و میزان ذخایر در تعیین مس��یر بهینه اس��تخراج و 
قیمت منابع پایان پذیر را نش��ان می دهد. همچنین الزمه بهبود مسیر 
بهینه اس��تخراج را اس��تفاده از منابع مالی داخلی و همچنین جذب 

سرمایه های خارجی می دانند.
طاهری فرد )1389( در مقاله خود با عنوان"بررس��ي آثار ساختار 
اقتصادي قراردادهاي مش��ارکت در تولید بر تولید نفت" با معرفی 
نرخ بهره مالکانه، نفت هزینه ای2 ، تسهیم نفت منفعتی3  و مالیات بر 
سود به عنوان مهمترین مولفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت 
در تولی��د4 ، مولفه اقتص��ادی نفت هزینه ای را ب��ه عنوان مهمترین 

مولفه اقتصادی در تولید نف��ت بیان می کند که میزان تأثیرگذاری 
س��ایر مؤلفه هاي اقتصادي قراردادهاي مشارکت در تولید بر تولید 
نفت، به میزان آن مؤلفه و مقدار س��ایر مؤلفه  ها بستگي دارد. نتایج 
این مطالعه نش��ان می دهد که اگر رش��د قیمت نف��ت از نرخ بهره 
بي تر باش��د، افزایش دو مؤلفة نرخ بهرة مالکانه و مالیات بر س��ود 
موجب کاهش تولید نفت خواهد ش��د و افزای��ش دو مؤلفه نفت 
هزینه اي و تس��هیم نفت منفعتي، تولید نفت را افزایش خواهد داد. 
ابه��ام در تولید نف��ت زمانی پیش می آید که رش��د قیمت نفت از 
نرخ بهره کمتر باش��د، زیرا نرخ بهره نش��ان دهن��دة هزینة فرصت 
س��رمایه گذاري در صنعت نفت براي شرکت هاي بین المللي نفتي 
است و اگر هزینه فرصت سرمایه گذاري براي تولید نفت براي این 
شرکت ها افزایش یابد، حتي با افزایش سهم شرکت هاي بین المللي 
نفتي از درآمدهاي حاصل از میدان، ممکن اس��ت این ش��رکت ها 
تصمیم به کاهش تولید نفت بگیرند. نتیجه گیری نهایی این مطالعه 
افزایش س��هم ش��رکت های بین المللی نفتی از درآمدهای حاصل 
از میدان نفتی جهت تش��ویق آنها برای س��رمایه گذاری در مرحله 

بازیافت ثانویه است.
احمدی و معتم��دی )1388( در مطالعه خود با عنوان"بهینه یابی 
پوی��ای تولی��د نف��ت در ایران" به بررس��ی مس��یر بهین��ه تولید در 
میدان نفت��ی هفتگل به عنوان نمون��ه ای از میادین نفتی برای دوره 
1365-1425 با اس��تفاده از یک مدل ماکزیمم سازی منافع با قیود 
پرداختن��د. در این مطالعه در چند س��ناریو با اختالف نرخ تنزیل و 
دوره برنامه ریزی در آنها، مس��یرهای بهینه تولید نفت و تزریق گاز 
فاصله قابل توجهی با مقادیر تحقق یافته دارد و این نوعی نامتناسب 
بودن برنامه ریزی اقتصادی جهت استخراج از میادین نفتی را نشان 

می دهد.

2-2- مطالعات خارجی
آردندو و همکاران5  )2016( در مطالعه خود با عنوان" برنامه ریزی 
بهینه و توسعه زیرساخت برای تولید گاز شیل" به وسیله یک رویکرد 
برنامه ری��زی ریاضی و با اس��تفاده از روش شبیه س��ازی مونت کارلو 
جهت بیان نوس��انات عرضه و تقاضای گاز در بورگوس- در ش��مال 
شرق مکزیک-، به بیان یک رابطه منطقی بین برنامه ریزی بهینه برای 
بهره برداری از گاز شیل و همچنین توسعه زیرساخت ها در مکان های 
بدون زیرساخت پرداختند و بیان داشتندکه بهره برداری از طرح های 
جدید تولید گاز، به تامین تقاضای گاز ملی منجر می ش��ود. سیکلس 
و هاردل��ی6  )2015( در مقال��ه خود تحت عنوان"م��دل بهینه پویاي 
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اس��تخراج نفت" به مدل س��ازی تصمیم گیری پویای تولید براس��اس 
مالحظات مهندسی و اقتصادی پرداختند. نتایج این مقاله نشان می دهد 
که تصمیم گیری پیرامون تولید نفت در عربستان، با توجه به خطرات 
مرب��وط به پیش بینی ارزش آتی نفت، نرخ تنزیل نامعقول باالیی دارد 
که این موضوع به کاهش ش��دید ارزش ذخایر نفت عربس��تان منجر 
می ش��ود. وی دلیل این امر را اعتقاد دولت عربستان سعودی می داند 
که آنچه در نتیجه ارزآوری به داخل کش��ور به دس��ت آمده از قبیل 
دستیابی به امنیت و یا برخی از اهداف سیاسی دیگر، توجیه اقتصادی 

این ضرر است.
تح��ت  خ��ود  پژوه��ش  در   )2012( هم��کاران7   و  لیث��ی 
عنوان"سیاس��ت های مالیات��ی موثر در اس��تخراج بهین��ه نفت خام در 
آالسکا" به تش��ریح بهینه سازی پویای اس��تخراج نفت در آالسکا و 
همچنی��ن برآورد خاص��ی از توابع درآمد با ف��رض قیمت  ذیر بودن 
تولیدکنن��ده  (بهره ب��ردار) پرداختند. نتیجه این مطالعه نش��ان داد که 
تغییر نرخ مالیات به تنهایی مسیر بهینه تولید نفت را به جز برای میدان 
هایی با احتمال توقف تولید تغییر نمی دهد. نویسندگان این مطالعه بر 
این عقیده هستند که ساختار سیاست های مالیاتی می تواند به گونه ای 

طراحی شود که تحت تاثیر مسیر بهینه تولید باشد.
الکساندرا و اس��پینوزا8  )2012( در مطالعه خود با عنوان"استخراج 
بهین��ه نفت خام به عنوان یک انتخاب چند گزینه ای" به ارائه راه حلی 
برای اس��تخراج بهینه نفت برای تولیدکننده قیمت پذیر با اس��تفاده از 
رویکرد مونت کارلو می پردازند. این رویکرد در شرایطی که ظرفیت 
مخزن در حال افزایش اس��ت، روش مناسبی جهت دستیابی به مقدار 
بهینه است. نتایج این بررسی نش��ان می دهد که ارزش نهایی ظرفیت 
م��ازاد مخزن نفتی برای کش��ورهای دارای منابع نفت��ی عظیم، باالتر 
است، در حالیکه ارزش حال خالص این ذخایر در کشورهای مذکور 
بسیار پایین و به طور تقریبی نصف ارزش واقعی آنها برآورد می شود. 
از طرف دیگر، این مطالعه اس��تخراج بهینه را به هزینه های استخراج 
ارتب��اط داده و تامین مالی پروژه های اس��تخراجی را گزینه مهمی در 
این بهینه س��ازی می داند و در نتیجه برای بهینه س��ازی اس��تخراج باید 
شرایط وام گرفتن تعدیل شود تا هم تولیدکننده به سود انتظاری خود 
دس��ت یابد و هم تولید بهینه صورت گیرد ک��ه این امر، نوعی ایجاد 

ثبات در بازار نفت محسوب می شود.
قندي و لین9  )2011( مسیر بهینه تولید را در میدان سروش و نوروز 
با در نظر گفتن ش��رایط ق��راردادي بیع متقابل و مقایس��ه آن با رفتار 
تولیدي واقعی ش��رکت ملی نفت ایران مدل س��ازی کردند و با توجه 
به دو گزینه حداکثرس��ازي سود تنزیل ش��ده و حداکثرسازي تولید 

انباش��تی بعنوان تابع هدف بهره بردار و در چارچوب محدودیت هاي 
فن��ی و قراردادي ب��ه ارزیابی چارچوب قراردادي بی��ع متقابل از این 
دیدگاه پرداختند .روش مورد اس��تفاده در این مقاله، تعریف مس��ئله 
کنت��رل بهینه پویا در ای��ن دو میدان و حل آن به روش عددي بلمن با 
ف��رض قیمت پذیر بودن بهره بردار و تعیین آن بصورت برونزا اس��ت. 
نرخ تنزیل مناس��ب براي بهره بردار نرخ هاي تنزیل در دامنه 1درصد 
تا30 درصد انتخاب ش��دند. مقایس��ه میزان تولید واقع��ی در میادین 
س��روش و نوروز با مقادیر بهینه در هیچ یک از س��ناریوهاي بررسی 
ش��ده تطابق ندارد. میزان تولید واقعی در س��ال هاي نخست با گزینه 
تولید بهینه در نرخ هاي تنزیل باال تطبیق می کند، هرچند در سال هاي 
پایانی چنین تطابقی قابل مش��اهده نیست. این رفتار تولیدي با دیدگاه 
شرکت هاي بین المللی )با داشتن نرخ تنزیل باال( تطابق بیشتري دارد. 
بطور کلی نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از غیر کارا بودن 
رفتار تولیدي ش��رکت ملی نفت ایران از نظر پیگیري هدف حداکثر 
س��ود از میدان بوده اس��ت. در ادامه، این نویسندگان به بررسی رفتار 
ش��رکت ملی نفت ایران با فرض پیگیري هدف حداکثر نمودن تولید 
انباش��تی بجاي حداکثر کردن ارزش حال جریان س��ود، می پردازند. 
بررس��ی این نویس��ندگان نش��ان داد که حتی با وجود اینکه قرارداد، 
بهره ب��ردار را ملزم به پیگی��ري هدف حداکثر کردن تولید انباش��تی 

می کند، شرکت ملی نفت ایران به این هدف نرسیده است.
گائ��و و هارتلی )2009( در مقاله خود با عنوان "تولید بهینه پویا 
از یک میدان نفتی بزرگ در عربس��تان س��عودی "با استفاده از دو 
نگرش شبیه سازی و بهینه سازی به بررسی سیاست بهینه تولید نفت 
از می��دان قوار عربس��تان پرداختند. در این مطالعه نویس��ندگان، به 
جنبه های فیزیکی و ش��یمیایی مخزن و همچنین طرح توسعه مخزن 
پرداخته و با اس��تفاده از نرم افزار شبیه س��از بل��ک اویل، چگونگی 
تاثی��ر رفتار تولیدی گذش��ته مخزن در میزان اس��تخراج دوره های 
بعدی نشان دادند. این مطالعه همچنین از یک مدل بهینه سازی پویا 
که به روش عددی بلمن حل می ش��ود برای بررس��ی تاثیر متقابل 
برخی ویژگی ها همچون ش��رایط فیزیکی و شیمیایی مخزن، مدل 
توسعه، قیمت نفت، هزینه های تولید و نرخ تنزیل استفاده می کند. 
نوآوري مطالعه حاضر نسبت به تمامي این مطالعات استفاده از رویکرد 
منطق فازی با قابلیت اس��تفاده از تمامی اطالعات کیفی و کمی و امکان 

دستیابي به مسیرهای بهینه استخراج در وضعیت عدم اطمینان است.

3- مروری بر وضعیت ذخایر نفت و گاز ایران
صنعت نف��ت و گاز یک��ی از بزرگتری��ن و پیچیده ترین صنایع 
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جهان است. محصول صنعت نفت برای حمل و نقل، گرما و تولید 
برق اس��تفاده می ش��ود. نفت و گاز دو نوع از مهم ترین کاالها در 
جهان اقتصادی هس��تند. )ورهرامي، 1395، 11( در این میان ایران 
کش��وری ب��ا منابع غنی نفت��ی و گازی در خلیج فارس محس��وب 

می ش��ود که نفت و گاز دو کاالی اس��تراتژیک برای آن است و 
حدود 35 ح��وزه از این منابع در منطقه خلی��ج فارس و 14 حوزه 
به صورت مش��ترک با سایر کش��ورهای حوزه خلیج فارس است. 
ب��ا در نظر گرفتن اهمی��ت منابع نفتی و گازی در جه��ان و نیاز به 
آنه��ا و همچنین ظرفیت این منابع در ح��وزه خلیج فارس، این امر 
فرصت مناسبی برای ایران ایجاد می کند تا با بهره برداري اصولي از 
این منابع و همکاري با س��ایر کشورهاي حوزه خلیج فارس و سایر 
تولیدکنن��دگان نفت وگاز، موقعیت خود را در س��طح منطقه اي و 
جهاني بهبود بخشد. هم اکنون ایران چهارمین دارنده ذخایر اثبات 
ش��ده نفت خام و دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان است. 
تحریم ه��ای بین المللی عمیقا بر بخش انرژی ایران تاثیر گذاش��ته 
اس��ت و به توقف تعدادی از پروژه های باالدستی نفت و گاز منجر 

شده است. 10
بعد از انقالب اسالمی و طی سال های اخیر مجری اصلی تحریم ها 
علی��ه ایران کش��ور آمریکا بوده اس��ت. از ای��ن رو روابط این دو 
کش��ور به عنوان مشتری اصلی نفت ایران در روزهای اولیه انقالب 
اسالمی به شدت کمرنگ شده و این موضوع منجر به توقف خرید 
نفت ایران توس��ط آمریکا ش��د. آمریکا به عنوان یک کشور مهم 
در زمینه عرضه و تقاضای انرژی توانس��ته با سیاس��ت گذاری ها و 
تصمیم گیری هایش مسئله انرژی را در جهان تحت تاثیر قرار دهد. 
تحریم های اعمال شده توسط آمریکا علیه ایران، با ابزار ممنوعیت 
س��رمایه گذاری آمری��کا در بخش انرژی ایران بوده اس��ت. با این 
اوصاف در سال هاي اخیر، صادرات نفت ایران به سمت بازارهای 
آسیایی سوق داده ش��د. شکل-1 جریان تولید و صادرات نفت را 
به همراه شوک های سیاسی که در دوره های مختلف بر تولید آن 

وارد شده نشان می دهد.
در ش��کل های 2 و3، به ترتیب تولی��د نفت خام و گاز طبیعی در 
ایران نش��ان داده شده است که تقریباً در اکثر سال ها از روند رو به 

رشدی برخوردار بوده  است.

4- معرفی مدل و تحلیل نتیجه تخمین
در ای��ن مطالعه با اس��تفاده از ی��ک روش جدید به ن��ام "منطق 
فازی" به دنبال دس��تیابی به مقادیر بهینه استخراج و بهره برداری از 
مخازن گازی و نفتی کش��ور هس��تیم. تئوری فازی به عنوان یکی 
از ش��اخه های ریاضیات به منظور غلبه بر عدم قطعیت شناخته شده 
اس��ت. این تئوری شامل سه مرحله فازی س��ازی، استدالل فازی و 
فازی زدایی اس��ت و نتیجه حاصل از کاربرد این تئوری، دس��تیابی   3   تولید گاز طبیعي
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به یک مقدار مش��خص با دخالت واقعیت در ریاضیات است. این 
روش با زبان گفتاری انس��انی مطابق��ت دارد. در واقع منطق فازی 
ابزاری برای تبیی��ن مفاهیم نادقیق موجود در زب��ان گفتاری مانند 
گرما و س��رما، جوان��ی و پیری، دوری و نزدیکی اس��ت که برای 
برنامه ری��زی و ق��ادر س��اختن تصمیم گیر به انج��ام تصمیم گیری 
در موقعیت های مختلف اس��تفاده می ش��ود. منط��ق فازی همچنین 
رویکرد مناس��بی برای سیستم های پیچیده ای که با اعداد به راحتی 
قابل بیان نیس��تند و یا پروژه هایی که از قطعیت برخوردار نیس��تند، 
اس��ت. از طرف دیگر با استفاده از این روش می توان فضای ساده، 
کامال ملموس و قابل تحلیلی برای حل مسئله ارائه داد. به عبارتی از 
آنجا که اکثر اطالعات موجود و در دس��ترس از یک عدم قطعیت 
برخوردارند، بسیار مهم است که بتوان از چنین داده های غیر دقیق 

 1   قواعد فازی ممتاز مربوط به ذخایر نفتی

p قاعدهقیمت)نفت(ذخایر)نفت(استخراج)تولید(مقدار

1باالباالباال0/0259
2پایینپایینپایین0/6229
3پایینپایینمتوسط0/8494
4متوسطمتوسطباال0/0678
5پایینمتوسطمتوسط0/1958
6متوسطپایینمتوسط0/2867
7متوسطپایینپایین0/3756
8پایینمتوسطباال0/7023
9متوسطباالباال1/1317

 2    قواعد فازی ممتاز مربوط به ذخایر گازی

p قاعدهقیمت)گاز(ذخایر)گاز(استخراج)تولید(مقدار

1پایینپایینپایین1/6889

2متوسطمتوسطمتوسط1/1037

3متوسطمتوسطپایین0/4399

4پایینباالمتوسط0/0256

5پایینمتوسطمتوسط0/05030

6باالمتوسطمتوسط0/4240

7متوسطباالمتوسط0/2043

8متوسطباالباال0/3632

9پایینمتوسطپایین2/1059

 3    مقادیر بهینه تولید نفت

)BP(مقدا ر بهینه نفتسال)BP(مقدار بهینه نفتسال

1998317019802580

1999315019812570

2000318019822560

2001319019832550

2002314019842540

2003313019852540

2004313019863150

2005372019873150

2006393019883150

2007393019893150

2008393019903150

2009392019913150

2010394019923150

2011399019933150

2012400019943170

2013399019953170

2014396019963150

2015398019973150

 4    مقادیر بهینه تولید گاز

)BP(سال)(مقدار بهینه گاز)متر مکعبBP(سال)مقدار بهینه گاز)متر مکعب

2003113198949/1

2004113199049

2005116199170

2006113199292

2007113199392

2008116199492

2009117199550/3

20101251996118

20111341997118

20121191998116

20131311999115

20141312000117

20151172001118

2002115
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یا به عبارتی "خاکس��تری" نتایج و تصمیمات قابل قبولی به دست 
آورد که در این مسیر منطق فازی یکی از کاراترین روش ها است.

ایده های فازی و منطق فازی اغلب در زندگی روزمره ما استفاده 
می ش��ود در حالی که توجهی به آنها نمی شود. به عنوان مثال، برای 
پاس��خ به س��واالت در یک پرسش��نامه، اکثر افراد پاسخ هایشان را 
به صورت " نه بس��یار راضی" و ی��ا " کامال راضی" می دهند که به 
صورت پاسخ فازی یا مبهم است. اینکه رضایت دیگران از خدمات 
و کاالها به چه میزان اس��ت، دقیقا معلوم نیس��ت. اما این پاسخ های 
مبهم تنها می تواند توس��ط انسان ایجاد ش��ود و ماشین ها در ایجاد 
آنها نقش��ی ندارند. مث��ال کامپیوترها نمی توانند چنین پاس��خ هایی 
داش��ته باشند و فقط به صورت صفر و یک پاسخ می دهند، لذا این 

داده ها به صورت کالسیک است. 
برای پیاده س��ازی روش منطق فازی ب��ه عنوان یک برنامه واقعی 

نیاز به سه مرحله زیر است:
1- فازی س��ازی - تبدیل داده های کالسیک به داده های فازی و 

)MF11 ( یا توابع عضویت
2- فرآیند اس��تنباط ف��ازی - ترکیب توابع عضوی��ت با قوانین 

کنترل برای بدست آوردن خروجی های فازی 
3- فازی زدایی - استفاده از روش های مختلف برای محاسبه هر 

خروجی.
بنابراین منطق فازی براس��اس تئوری مجموعه های فازی استوار 
بوده و تعمیمی گس��ترده تر از مجموعه های کالسیک است. برای 
تفس��یر تئوری مجموعه های فازی ابتدا به تعریف هس��ته اصلی این 

مجموعه ها یعنی توابع عضویت پرداخته می شود.
اگ��ر X را یک مجموعه در نظر بگیری��م، A زیرمجموعه فازی 
از X اس��ت که به وس��یله تابع عضویت مش��خص می شود و شکل 

ریاضی آن در ذیل آمده است:

9 
 

 معرفی مدل و تحلیل نتیجه تخمین -4
 
 مخازن از برداریبهره و استخراج نهیبه ريمقاد به يابیدست دنبال به "یفاز منطق" نام به ديجد روش کي از استفاده با مطالعه نيا در
 نيا. است شده شناخته تیقطع بر عدم غلبه منظور به اتیاضير یهاشاخه از يکي عنوان به یفاز یتئور. میهست کشور ينفت و یگاز

 مقدار کي به يابیدست ،یتئور نيا کاربرد از حاصل جهینتو  است ييزدایفاز و یفاز استدالل ،یسازیفاز مرحله سه شامل یتئور
 نییتب یبرا یابزار یفاز منطق واقع در. دارد مطابقت يانسان یگفتار با زبان روش نيا. است اتیاضير در تیواقع دخالت با مشخص

 ساختن قادر و ريزیبرنامه یاست که برا يکينزد و یدور ،یریپ و يجوان سرما، و گرما مانند یگفتار زبان در موجود قینادق میمفاه
 هایسیستم یبرا يمناسب کرديرو نیهمچن یفاز منطق. شودميمختلف استفاده  یهاتیموقع در یگیرتصمیمانجام  به ریگمیتصم

 نيا استفاده از با گريد طرف از. است ستند،ین برخوردار تیقطع از که هاييپروژه اي و ستندین انیب قابل يراحت به با اعداد که یادهیچیپ
 در و موجود اکثر اطالعات که آنجا از يعبارت به. داد ارائه مسئله حل یبرا يلیتحل قابل و ملموس ساده، کامال یفضا توانمي روش

 و جينتا "یخاکستر" يعبارت به اي قیدق ریغ یهاداده نیچن از بتوان که است مهم اریبسبرخوردارند،  تیقطع عدم کي از دسترس
 .است هاروش نيکاراتر از يکي یفاز منطق ریمس نيا در که آورد به دست يقبول قابل ماتیتصم

 پاسخ یبرا مثال، عنوان به. شودمين آنها به يتوجه کهيدر حال شودمياستفاده  ما روزمره يزندگ در اغلب یفاز منطق و یفاز هایايده
که به صورت پاسخ  دهندمي "يکامال راض "ا يو  "يار راضینه بس "را به صورت  شانيهااکثر افراد پاسخ ک پرسشنامه،يدر  سواالت به
 دتوانمي مبهم تنها هایپاسخن ياما ا ست.یقا معلوم نیدق ،زان استیگران از خدمات و کاالها به چه ميت دينکه رضايا .استا مبهم ي یفاز

داشته باشند و فقط به صورت  هاييپاسخن یند چنتوانميوترها نیندارند. مثال کامپ يجاد آنها نقشيدر ا هاماشین و شود جاديتوسط انسان ا
  .استک یها به صورت کالسن دادهي، لذا ادهندميک پاسخ يصفر و 

 :ر استيز مرحله سه به ازین يواقع برنامه کيعنوان  به یفاز منطق روش سازیپیاده یبرا
 (11MF) تيعضو ا توابعي و یفاز هایداده به کیکالس هایداده ليتبد - یسازیفاز -1

  یفاز یهايخروج آوردن بدست یبرا کنترل نیبا قوان تيعضو توابع بیترک - یفاز استنباط نديفرآ -2

 .يخروج هر محاسبه یبرا مختلف هایروش از استفاده - ييزدایفاز -3

ر یتفس ی. برااستک یکالس هایمجموعهتر از گسترده يمیاستوار بوده و تعم یفاز هایمجموعه یاساس تئوری بربنابراين منطق فاز
 .شودميت پرداخته يتوابع عضو يعني هامجموعهن يا يف هسته اصليابتدا به تعر یفاز هایمجموعه یتئور

آن در  ياضيو شکل ر شودميت مشخص يله تابع عضویکه به وس است Xاز  یرمجموعه فازيز Aم، يریک مجموعه در نظر بگيرا  Xاگر 
 ل آمده است:يذ
 

μA: X → [0.1] (2                                                                    )                                                                                  )1(

مهم ترین توابع عضویت مثلثی، ذوزنقه ای و گوس��ی است. تابع 
م��ورد اس��تفاده در این تحقی��ق، تابع عضویت مثلثی اس��ت که به 
ش��کل ذیل معرفی می شود. این تابع با یک مقدار حد پایین a، حد 
ب��االی b و یک مقدار میانه بین این دو )m( تعریف می ش��ود. در 
روش منط��ق فازی دو نوع متغیر وجود دارد، متغیر ورودی و متغیر 
خروجی یا ب��ه عبارت دیگر متغیر تصمیم که براس��اس متغیرهای 
ورودی مقدار بهینه تعیین می ش��ود. هرکدام از متغیرهای مس��تقل 
خودش��ان به سطوح (پایین، متوسط، باال)تقسیم و برای هر کدام از 

این مجموعه ها یک تابع عضویت تعریف می شود. برای مثال برای 
قیمت سه تابع عضویت(پایین، متوس��ط، باال) داریم که با استفاده 
از توابع عضویت، متغیرها فازی می ش��وند. برمبنای توابع عضویت 
یک س��ری قوانین نیز حاصل می ش��ود، اگر (یا) و آنگاه نتیجه چه 
باشد( اگر قیمت پایین بود آنگاه استخراج کم است) یا )اگر قیمت 
افزایش یابد آنگاه تولید افزایش می یابد(. با توجه به مباحث مطرح 
شده فوق، رابطه اس��تخراج نفت و گاز به عنوان متغیر خروجی، با 
دو متغی��ر قیمت و ذخایر نفت و گاز به عن��وان متغیرهای ورودی 
مستقیم اس��ت. برای مثال می توان اینگونه بیان کرد که: اگر قیمت 
نفت و ذخایر نفت باال باشد، آنگاه استخراج نفت باال خواهد بود.

بنابراین ابتدا س��طح و یا مجموعه ای ب��رای متغیر ورودی تعیین 
می ش��ود. س��پس مجموعه مورد نظر متغیر خروجی تعیین خواهد 
ش��د. از آنجا که تع��داد قواعد موجود برای هر مس��ئله فازی برابر 
ب��ا تعداد مجموعه های فازی به توان تعداد متغیرها )هم ورودی هم 
خروجی( اس��ت، در این مطالعه تعداد قواع��د 3 به توان 3 خواهد 
بود، بنابراین 27 قاعده خواهیم داش��ت. برای انتخاب قواعد ممتاز 
در مقابل س��ایر قواعد باید از بین قواعد، با توجه به روند داده های 

مورد استفاده و اهمیت وزنی هر قاعده، انتخاب کرد.
براین اساس، در این مطالعه با استفاده از یک کد استفاده شده در 
نرم اف��زار متلب که میزان ضریب مربوط به وزن این قواعد را تعیین 
می کند، قاعده ای که بیشترین مقدار این ضریب را دارد، انتخاب و 
ضریب مورد نظر با نماد P نشان داده شد. از بین 27 قاعده، 9 قاعده 
که نس��بت به مابقی مقدار وزن بیش��تری دارد، انتخاب می شود که 
برای ادامه روند منطق فازی و انتخاب مقادیر بهینه از آنها اس��تفاده 
می ش��ود. 9 قاعده ای که براس��اس ضرایب P مربوطه شان انتخاب 
ش��ده است در جداول 1 و 2 برای داده های نفت و گاز به تفکیک 

آمده است.
داده های ورودی قیمت و ذخایر نفت طی دوره 1980-2015 و 
گاز طی دوره 1989-2015 از س��ایت BP 12 دریافت ش��ده است. 
در این پژوهش از نرم افزار متلب برای رسیدن به مقدار بهینه تولید 
اس��تفاده شده است. در ذیل مقادیر بهینه نفت و گاز به تفکیک در 

جداول 3 و 4 آمده است.
ب��ا توجه به ج��داول 1 تا 4 میانگین مقادی��ر بهینه نفت طی دوره 
تعیین شده باالتر از مقادیر بهینه گاز است. طی این دوره ها می توان 
دالیلی از جمله هزینه استخراج باالی گاز، قیمت پایین گاز، پایین 
بودن ارزآوری حاصل از فروش آن و کم بودن تنوع فرآورده های 
گازی دانست که منجر به تصمیم گیري پیرامون تولید مقدار کمتر 
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بهینه گاز نسبت به تولید بهینه نفت در این سال ها شده است.

نتیجه گیری
براساس نتایج به دس��ت آمده از این تحقیق با استفاده از تئوری 
منطق فازی، مقادیر بهینه اس��تخراج نفت و گاز ایران براس��اس دو 
مولفه قیمت و ذخایر کنونی طی سال های 1980-2015 برای نفت 
و 1989-2015 برای گاز به دست آمده است. یکی از دالیل عمده 
استفاده از منطق فازی در این مطالعه، تصمیم گیری در شرایط عدم 
اطمینان است. مطابق با نتایج به دست آمده، به طور متوسط مقادیر 
بهینه تولید نفت طی س��ال هاي مورد بررس��ي از مقادیر بهینه تولید 
گاز باالت��ر بوده اس��ت. بنابراین در این دوره ب��ه دالیلی همچون 

هزینه استخراج باالی گاز، قیمت پایین گاز، پایین بودن ارزآوری 
حاص��ل از فروش آن و کم بودن تنوع فرآورده های گازی، مقدار 
تولید بهینه گاز نس��بت به تولید بهینه نفت در این سال ها کمتر شده 
و از این رو تولید بیشتر نفت و میزان تولید بهینه باالتر نفت نسبت به 

گاز به صرفه تر بوده است.
براین اس��اس پیش��نهاد می گردد، بنگاه های بخش خصوصی به 
توس��عه فرآیندهای متکی به فناوری هاي پیشرفته و همچنین توسعه 
جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در صنعت نفت به منظور 
افزای��ش بهره برداري از مخ��ازن نفتي در اعماق مختلف تش��ویق 
شوند. همچنین براي باال بردن بهره وری استفاده از نفت الزم است 

تکنولوژی مورد استفاده در پاالیشگاه ها ارتقا یابد.


